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Transfusiee van donorbloed (homologe bloedtransfusie) kan een aantal 

nadeligee effecten hebben, zoals overdracht van infecties (HIV, hepatitis), 

aantastingg van het immuunsysteem, afstotingsreacties van het lichaam op het 

lichaamsvreemdee bloed, en met bloedtransfusie geassocieerde longaandoe-

ningen.. Een techniek om het moment van transfusie van rode bloedcellen bij 

eenn patiënt uit te stellen of zelfs overbodig te maken is acute 

normovolemischee hemodilutie. Hierbij wordt preoperatief (acuut) een 

hoeveelheidd bloed afgenomen en vervangen door een gelijk volume 

(normovolemisch)) plasmavervangende vloeistof. Het verdunde bloed bevat 

nuu minder rode bloedcellen, zodat bij bloedverlies minder rode bloedcellen 

verlorenn gaan. Bovendien kan, indien nodig, het eigen bloed van de patiënt 

teruggegevenn worden in plaats van donorbloed. Een algemene inleiding in 

bloedtransfusiee en hemodilutie wordt gegeven in hoofdstuk 1. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de fysiologische 

reactiee van het lichaam op acute normovolemische hemodilutie. Daarnaast 

wordtt een overzicht gegeven van technieken die gebruikt kunnen worden om 

dee (effecten van) veranderingen in de zuurstoftoevoer (DO2) en -consumptie 

(V02)) in het lichaam te kunnen meten tijdens hemodilutie. 

Hett is algemeen aanvaard dat de globale zuurstofvoorziening van het 

lichaamm in stand wordt gehouden tijdens gematigde normovolemische 

hemodilutie.. Wat er op lokaal niveau gebeurt is echter niet duidelijk. In 

hoofdstukk 3 worden de effecten bepaald van gematigde hemodilutie op de 

microvasculairee zuurstofspanning (uP02) in de darmen en op de 

zuurstofspanningg (P02) in de darmvene, de vena mesenterica. Bij een 

afnamee van de concentratie rode bloedcellen (de hematocriet, Ht) van 45 

naarr 25 % bleef de bloedstroom naar de darmen constant, waardoor de DQ2 

naarr de darmen afnam. Ten gevolge van een toename in de zuurstofextractie 
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inn de darmen kon niet alleen de V02, maar ook de uP02 gehandhaafd 

blijven.. Deze waarneming kan worden verklaard door een toename van het 

aantall  doorbloede capillairen in de microcirculatie ten gevolge van de 

verdunningg van het bloed. Hierdoor vindt een redistributie plaats van de 

bloedstroomm in de darmen ten gunste van de microcirculatie, waardoor een 

meerr efficiënte extractie van zuurstof mogelijk is. 

Alss de zuurstoftoevoer beneden een bepaald kritisch punt daalt, schieten 

dee compensatiemechanismen van het lichaam tekort en wordt de 

zuurstofopnamee direct afhankelijk van de toevoer. In hoofdstuk 4 worden de 

kritischee punten bepaald voor de hematocriet en de D02 van de darmen, 

waarbijwaarbij de zuurstofconsumptie en de microvasculaire P02 in de darm van de 

ratt niet langer in stand gehouden konden worden door de 

regulatiemechanismenn tijdens hemodilutie. Het bleek dat de V02 en de uP02 

bijj  gelijke kritische punten van Ht en D02 begonnen af te nemen. Dit 

betekentt dat deze parameters op hetzelfde moment afhankelijk werden van 

dee D02. Na het passeren van dit kritische niveau van hemodilutie werd een 

significantee correlatie gevonden tussen de V02 en de uP02. Op hetzelfde 

momentt werd de uP02 lager dan de mesenteriëel veneuze P02, hetgeen 

suggereertt dat er vanaf dat moment sprake was van shunting van zuurstof in 

dee microcirulatie van de darm. 

Eenn deel van de fysiologische respons van het lichaam op hemodilutie is 

eenn redistributie van de afgenomen hoeveelheid zuurstof in het bloed ten 

gunstee van vitale organen zoals de hersenen en het hart. Om de gevolgen te 

bepalenn van dit compensatiemechanisme voor de zuurstofvoorziening op 

lokaall  niveau, worden in hoofdstuk 5 microvasculaire P02 metingen 

vergelekenn in de darm, de nier en het hart van de rat tijdens extreme 

hemodilutie.. De uP02 waarden in deze organen reageerden niet op gelijke 

wijze:: de uP02 in de nier begon af te nemen bij een hematocriet van  39 %, 

inn de darm begon de uP02 af te nemen bij een hematocriet van + 17 % en in 

hett hart bij  9 %. Deze resultaten geven aan dat de regulatie van de lokale 
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microvasculairee zuurstofvoorziening tijdens normovolemische hemodilutie 

specifiekk is voor elk orgaansysteem. 

Dezee bevindingen laten echter geen conclusies toe over het mogelijk 

bestaann van verschillende kritieke niveaus van hemodilutie voor de 

zuurstofvoorzieningg van verschillende organen. De vergelijking van de 

kritiekee punten voor zowel de 11PO2 als de V02 in verschillende organen zou 

meerr inzicht kunnen verschaffen in de gevolgen van de redistributie van 

bloedstroomm en zuurstofconcentratie op de regionale zuurstofvoorziening. In 

hoofdstukk 6 worden de zuurstoftoevoer en -consumptie van het hele 

lichaam,, de darmen en de hersenen vergeleken met de (1PQ2 in de cortex van 

dee hersenen en de serosa en de mucosa van de darm tijdens hemodilutie in 

hett varken. Redistributie van de DO2 in het lichaam ten gunste van de 

organenn met een geringer vermogen de zuurstofextractie te verhogen (zoals 

dee hersenen) resulteerde in gelijke kritische niveaus van hemodilutie voor 

zowell  de darmen, de hersenen, als het hele lichaam. Binnen de darmen kan 

redistributiee van de zuurstofstroom niet alleen tot in stand houding van de 

V022 maar ook de uP02 in de mucosa hebben geleid, vergeleken met de 

UPO22 in de serosa, die al eerder afnam. Op het moment dat de Ht zo laag was 

datt de zuurstofconsumptie overal afhankelijk was van de toevoer, had 

beademingbeademing met 100 % 02 geen effect op de globale of regionale V02. 

Dezee effecten op de lokale zuurstofvoorziening lijken het resultaat te zijn 

vann min of meer bekende regulatiemechanismen, die het lichaam in staat 

stellenn een behoorlijke mate van hemodilutie te tolereren. Deze 

mechanismenn worden verondersteld algemeen werkzaam te zijn, echter, in 

hoofdstukk 7 wordt verslag gedaan van een patiënt bij wie een kritisch 

niveauu van hemodilutie al heel vroeg bereikt werd. Deze patiënt had een 

overmaatt aan rode bloedcellen (polycythemic) ten gevolge van een 

erythropoëtinee (EPO) producerende niertumor. Tijdens preoperatieve 

hemodilutie,, die begon met een Ht van  60 % (normaal 35-45 %), nam de 

zuurstofextractiee van de weefsels niet toe, ondanks een afname van de 
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zuurstoftoevoer.. Bij een Ht van  30 % werd duidelijk dat het hart te weinig 

zuurstoff  kreeg en moest bloed aan de patiënt teruggegeven worden. Dit kan 

mogelijkk verklaard worden door een continue shunting van de bloedstroom, 

enn daarmee van zuurstof, langs de weefsels, waarschijnlijk ten gevolge van 

dee chronische polycythemic Hierdoor kregen de weefsels een tekort aan 

zuurstoff  zodra de Ht verminderd werd. 

Hemodilutiee werd bij deze patiënt toegepast om de viscositeit van het 

bloedd te verlagen en om een hoeveelheid autoloog bloed te verkrijgen voor 

retransfusïee in geval van ernstig bloedverlies. Naast de eerder genoemde 

bezwarenn wordt gesuggereerd dat transfusie van donorbloed ook geen 

optimalee effectiviteit heeft door de veroudering en het functieverlies van de 

rodee bloedcellen tijdens het bewaren. In hoofdstuk 8 wordt het effect 

bepaaldd van transfusie van oude, rode bloedcellen op de uP02 en V02 in de 

darmm tijdens hemorrhagische shock (verbloeding) in de rat, en vergeleken 

mett het effect van verse bloedcellen. Van de oude, rode bloedcellen waren 

hett niet de minder vervormbare cellen, maar alleen de extreem slecht 

vervormbaree rode bloedcellen die niet in staat waren de VO2 van de darm te 

verbeteren.. De uPC>2 daarentegen kon alleen hersteld worden door transfusie 

vann de verse, goed vervormbare rode bloedcellen. Deze resultaten lijken aan 

tee geven dat transfusie van oude, rode bloedcellen wel degelijk een nadelig 

effectt heeft op de zuurstofvoorziening van de microcirculatie, maar een 

voldoendee zuurstofopname van de weefsels niet direct belemmert. 

202 2 


